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Magasztallak téged Atyám, a Magasban
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: „Magasztallak téged ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsiknek! Igen, Atyám, így tetszett neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az atyát
sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én
szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám
édes, s az én terhem könnyű.” Mt 11,25-30
Magasztal – milyen fennkölt is e szó, de egyúttal mennyire idegen
a köznapi füleknek! Talán kiérezzük belőle a „magas” szavunkat. Aki magasztal, az magasba emel. Nos, évezredeken át Istent valahol a magasban
véltük, elérhetetlenül, a felhők felett, vagy a hegycsúcson, a szent hegyen.  
Aki valakit felmagasztal, az a dicsért személyt képletesen ilyen olimposzi
magasságokba emeli.
Milyen szép ellentét, mily izgalmas paradoxon, hogy egyfelől Jézus
Atyját az „ég és föld urának” mondja, tehát kinyilatkoztatja, hogy nem lehet őt jelképesen száműzni valahova a magasba, tőlünk ”kellő” távolságban,
hisz mindenütt jelen van, másfelől úgy indokolja e dicséretét, „mert” Atyja
elrejtette mindezt a bölcsek elől. Mi is ez a „mindez”? Szó szerint „minden”:
az Atya delegálása teljes körű, és a Fiú ezt a mindent nagylelkűen megosztja

velünk. És ez nem öncélú tudás, nem gnózis, mint egyesek hinni szerették
volna és ma is szívesen kisajátítanák maguknak az ajándékba kapott tanokat!
Itt elsősorban lelki vigaszról, valóságos felüdülésről van szó. S ha valamit
tanulhatunk, az nem ezoterikus rejtett tan, hanem alázat és szelídség. Jézus
nem új tanokkal terhel minket, hanem nyugalmat ad. Magasztaljuk őt ezért!
Kiss Ulrich Sj

Szent Benedek apát, Európa védőszentje
Ünnepe: július 11.
Imádkozzál és dolgozzál. Szent Benedek jelmondata ma is aktuális. A munka és az imádság
összefügg, és egymást erősíti. Istentől kapjuk
az erőt, hogy megtaláljuk és elvégezzük azt a
munkát, amelyet az Ő akaratából kapunk. És
minden munkavégzés, alkotás hálára indít Isten felé.
A bencés rend Európa kultúrájának mozgatója volt évszázadokon keresztül. Benedek hatása máig ható. Éppen ezért bízzuk pártfogására
a mai Európát is, ahol megkérdőjeleződtek az
évezredes értékek, de látjuk, hogy ma is csak
ezek alapján az értékek alapján lehet igazán
emberi életet élni.
Nursiai Szent Benedek 480 táján született
a középitáliai, umbriai Nursziában (ma Norcia). Előkelő származású, Rómában elsőrendű
nevelésben részesült. A gót megszállás alatt
nyögő Rómában tanult, keresztény lelke nem
tudott megbékélni a világ kisértéseivel. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a világot, ezt azonban csak dajkájával közölte.
Előbb egy falusi plébánián Enfidében (ma Affile) élt, de innen is
tovább menekült a világ elől. A szabin hegyek közt, Subiaco vidékén, az Anio
folyó völgyében vette fel a remeteöltönyt, itt telepedett meg egy barlangban.
Három évi magány után pásztorok találtak rá, és vitték hírét az emberek közé.
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Ezután már sokan zarándokoltak hozzá. Ez a
hírnév a világ kisértését is jelentette számára.
A vicovarói szerzetesek elöljárójukká választották, de nem akarták őszintén megkomolyítani életüket, sőt még a megmérgezésére is
kísérletet tettek, emiatt visszatért barlangjába,
Subiacoba.
Egyre több remete vette körül, ezeknek egymásután épített kolostort. Ezekben igazi szerzetes családi élet folyt, ő legszívesebben a kezdők
nevelésével foglalkozott. 35 éves remeteségét egy féltékeny pap áskálódása
miatt szakította meg, elvándorolt délre, és a Monte Cassino hegyen 529-ben
megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok
szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a
nyugati szerzetesség alapszabálya. Emiatt a nyugati szerzetesség atyjának is
szokták nevezni.
Meghalt 547. március 21-én(, más forrás szerint 543-ban). Azóta
követői, a bencések Európát megtérítették, műveltségre tanították, ma is a társadalom legkiválóbb tagjait nevelik. A 8. századtól július 11-én emlékeznek
meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.
Forrás: katolikusradio.hu

A Szent Benedek medál
(Amorth atya könyve függelékében található leírás)
A Szent Benedek Medál a Katolikus Egyház egyik nagyon erős szentelménye, egy exorcizáló tulajdonságokkal rendelkező szent jegy, melyre rá
vannak vésve a szabadító ima szavainak
kezdőbetűi.
Számos hatást tulajdonítanak neki:
gyógyulások, védelem a gonosz ellen,
kegyes halál (szentségben)... De vigyázat:
a Szent Benedek Medál nem talizmán,
nem mágikus tárgy, hanem olyan eszköz,
amely segít bennünket megszentelődésünk útján, hála az Egyház imájának, a
hatása szoros kapcsolatban állván az általunk tanúsított hittel, reménnyel és
szeretettel.
„hogy egyek legyenek”
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A MEDÁLRÓL
Szent Benedek medáljának eredete igen régre nyúlik vissza. Bizonyos, hogy már 1000 körül nagyon népszerű volt, mert maga IX. Szent
Leó pápa is meggyógyult általa, még fiatal korában: : . , .
Hivatalosan először XIV. Benedek pápa hagyta jóvá a Medált az
1741. december 23-án és az 1742 márciusában kiadott brévében ’S, melyek
szerint aki hittel hordja a Medált, búcsút’ nyer, ha a megszentelő kegyelem
állapotában van (ezt Isten kegyelméből, szentgyónás és áldozás, valamint a
bűnöktől való távoltartásunk által nyerhetjük el), és ha imádkozik a Szentatya szándékára (például egy-egy Hiszekegy-, Miatyánk-, Üdvözlégy-,
Dicsőséget stb.).
1880-ban, Szent Benedek születésének 1400. évfordulójára verték
Szent Benedek Jubileumi Medálját. A Medálnak jelenleg talán az egész világon ez a legelterjedtebb változata.
A MEDÁL VISELÉSE
Vannak más Szent Benedek Medálok, amelyek majdnem olyanok,
mint a fent bemutatott, de hiányzik róluk az „EIUS IN OBITU NOSTRO
PRAESENTIA MUNIAMUR” („HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN
MEG JELENLÉTÉVEL’) kifejezés és más apró részletek. Mindegyik változat viselése búcsút eredményez.
Néha a Medál részét képezi egy Szent Feszületnek, mégpedig a
Corpus feje mögött. Ezt a feszületet „A Békés Halál Keresztje” néven ismerik, nemcsak a Medál exorcizáló
(ördögűző) tulajdonsága és Krisztus
Testének ábrázolása miatt, hanem
Szent Benedek sajátos patronálása
miatt, amely halálának körülményein
alapszik. Nagy Szent Gergely pápa
(540-604) Dialógusainak II. könyvében leírja Szent Benedeknek az örökkévalóságba való átmenetét: „Megparancsolta a szerzeteseknek, hogy vigyék az oratóriumba, ott megerősítette
magát magához vévén Megváltó Krisztus Urunk Testét és Vérét. Legyengült
testét tanítványai támogatták, de azután saját lábán állt meg, és kezeit az ég
felé emelte. És amint így imádkozott, kilehelte lelkét. “
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Teljes búcsú adatik, a szokott módon, annak, aki halála órájában
megcsókolja, megérinti vagy valamely módon megtiszteli a Szent Keresztet
és felajánlja lelkét Istennek.
Mikor valaki hozzájut a Medálhoz (Feszülettel vagy anélkül), vigye
el egy paphoz, hogy áldja meg azt a Római Szertartás szerint. Bármelyik
pap megteheti ezt, bár a hagyomány azt ajánlja, hogy a pap Benedek-rendi
legyen.
A medál imájának régi magyar formája
“A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!”

Szent Benedek mindennapi imája
Adj nekem, jóságos Jézusom,
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
A Te szavaidra hallgató fület,
A Te szépségedet szemlélő szemet,
A Te fölségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
A Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
És adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
Fényes feltámadással,
És az örökké boldog életben add jutalmul magadat.
„hogy egyek legyenek”
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Fejtörő
Mindhárom csoportban karikázza be a helyesnek tartott állítás utáni nagybetűt.
a) - Az apostoli hitvallást a 12 apostol állította össze S
    - Az Apostoli hitvallás a 2. században Rómában keletkezett R
    - Az Apostoli hitvallást a 4. századi zsinatok fogalmazták meg. Ü

b) - A tudomány a hit ellenfele, mert azt bizonyítja, hogy nincs Isten. M
    - A tudomány a hit szövetségese, mert bizonyítja, hogy van Isten. L
    - A tudomány nem tudja bizonyítani sem Isten létét, sem nemlétét; ezért van a
nagy tudósok között hívő is meg nem hívő is. D

c) - A hit alapja az értelem; csak azt lehet hinni, amit észérvekkel bizonyítani
lehet. O
    - A hit független az értelemtől; amit hittel elfogadunk, annak igaz voltát ésszel
nem fontos belátni. N
    - A hit nem ellentétes az értelemmel; amit hittel elfogadunk, az nem mond ellent az észnek, azt a gondolkodás alá tudja támasztani és meg tudja erősíteni. Ó
Most a felső négyzetsor üres négyzeteibe írja be sorban a bekarikázott betűket,
az alsó sor üres négyzeteibe pedig a be nem karikázott betűket. Fenn megkapja a
Hitvallás latin, alul pedig görög elnevezését.
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Hirdetések

A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság
óráját, majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában.
Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek
adományát!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt héten 1 480.- EUR-val gyarapodott. Így
az év kezdete óta 7 913.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók
nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
6. vasárnap: ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
(Goretti Szent Mária, Szent Izaiás, Szent Dominika)
Zak 9,9-10; Zs 144; Róm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Ujjongj, mert királyod érkezik, aki igaz és alázatos
7. hétfő
(Szent Willibald, Szent Jácint)
Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs 144; Mt 9,18-26
Elvezetem a pusztába, és a szívéhez szólok
8. kedd
(Szent Aquila és Priszcilla, Szent Kilián)
Oz 8,4-7.11-13; Zs 113B; Mt 9,32-38
Ha szelet vetnek, vihart aratnak
9. szerda
(Zhao Rong Szent Ágoston és vértanútársai)
Oz 10,1-3.7-8.12; Zs 104,2-7; Mt 10,1-7
Itt az ideje, hogy keressétek az Urat!
10. csütörtök
Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs 79; Mt 10,7-15
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
11. péntek: SZENT BENEDEK, Európa fővédőszentje (ünnep)
Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
12. szombat
(Gualberti Szent János)
Iz 6,1-8; Zs 92; Mt 10,24-33
Megérintette ajkadat: bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2014. július 7 – 13.
VII.
10.

VII.
9.

VII.
8.

VII.
7.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

VII.
12.

VII.
11.

VII.
13.

15. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
15. VASÁRNAP

7:00
8:00
18:00

7:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

slovenská
magyar
magyar

slovenská
magyar
magyar

8:00
magyar
10:00     magyar
18:00 slovenská

7:00
8:00
18:00

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00
18:00

magyar
slovenská
magyar

8:00
magyar
18:00      slovenská

8:00
9:00
11:00
18:00
18:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Na úmysel
Élő anya és fia
Hálából

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
† Ferenc
† Irena, Jozef, syn František

Na úmysel
† Ferenc
† József és családtagok

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Pál és Erzsébet
† Ľudovít, Rozália, Rozália
Miséző pap szándékára
† Štefan Zlinský
Miséző pap szándékára

† András, Ilona és 8 gyermeke
† Alexander a Rozália
† László és Margit

† Jutka
† Branislav a Blandína

† Starí rodičia
† Béla és fiai
† Gyula és családtagok

Szent Rozália
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna
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